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Textilmuseet i 

Herning 

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 11.00 

besøger vi Textilmuseet, Vestergade 20 i Herning. Vi mødes på museet, hvor vi får 

en rundvisning. Efter rundvisningen er der frokost til de personer, der ønsker det.  

Frokosten bestilles ved tilmelding, betales direkte til museets cafe. Prisen for en 

sandwich er 75 kr.  

Øl á 32 kr. og vand á 28 kr. kan købes i cafeen. 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org 

senest mandag den 20. januar 2020 kl. 15.00.   

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at 

deltage, giv da besked til kontoret. Måske er der venteliste. 

Musik og livsglæde  
Onsdag den 26.2. 2020 kl. 14.00 

Denne dag kommer sangcoach Louise Svane fra Langå 

og fortæller os om fællessangens betydning. Hun 

fortæller om sit arbejde på plejehjemmet Vidtskuevej, 

Langå, hvor hun er med til at omdanne et alm. 

plejehjem til et musikplejehjem, hvor der benyttes 

musik og sang i den daglige pleje. 

I anden del af foredraget fortælles om 

fællessangprojekter i lokalsamfundet. Blandt andet skal vi høre om den lille 

stationsby Langå, hvor man synger på stationen og i egeskoven. Lokalsamfundet har 
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i løbet af 3 år udviklet en kultur, hvor fællessang bygger bro mellem mennesker og 

skaber god stemning. 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 24. februar 

2020 kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. kaffe 

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, giv da besked til kontoret. 

Måske er der venteliste. 

Flygtningelejre ved Grove 
Onsdag den 25.3. 2020 kl. 14.00 kommer 

journalisterne Jens Peder Østergaard og 

Jacob Thorup Thomsen og fortæller. De 

har skrevet bogen: ”Mein Lieber Kristian”, 

som handler om flygtningelejrene ved 

Karup. I de sidste måneder af 2. 

verdenskrig modtog Danmark godt en 

kvart million flygtninge fra primært de tyske østområder, enten deporteret af den 

tyske værnemagt eller på flugt fra den sovjetiske hær. Tre lejre ved Karup 

internerede frem til 1949 20.000 flygtninge. 

Titlen på bogen henviser til en rørende kærlighedshistorie mellem flygtningen 

Margarete From og danskeren Kristian Larsen. Kristian Larsen er for nylig død 98 år 

gammel. Han boede i  Haderup. Bogen beskriver deres kamp for at få hinanden. 

I foredraget kommer foredragsholderne ind på hvordan fortællingen om de tyske 

flygtninge stadig kan skabe debat, og de trækker tråde til nutidens debat om 

flygtninge i Danmark 

 

Tilmelding tlf. 97 12 31 33 eller e-mail: 121@dlf.org senest mandag den 23. 3. 2020 

kl. 15.00. Der opkræves 20 kr. til kaffe.   

 Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage, giv da besked til kontoret. 

Måske er der venteliste. 
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Der er afholdt generalforsamling den 20. nov.2019 

 

Der er vedlagt/vedhæftet indbydelse til en tur til Toppen af Danmark, Skagen, Læsø 

m.v. 

Programmet bedes I gemme og samtidig notere datoer i jeres kalender. 
Se også lærerforeningens hjemmeside www.dlf121.dk 
Og Folkeskolens hjemmeside www.folkeskolen.dk. Se under kommende arr. 

 

Næsten alle møder afholdes på Pontoppidansvej 4 i Herning 

 

 

Adresse: 

Kredskontoret: Pontoppidansvej 4, 7400 Herning 
tlf. 97 12 31 33, e-mail: 121@dlf.org 
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